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  الملخص
فني محطنة بحنوث ، 2011للموسنم نفنتت تجرةنة حقلينة  .حصول القطننم إنتاجيةالتقنيات الُمطبقة لزيادة  الري بالتنقيط من أكثريعد 

الكاملننة  بطريقننة القطاعنناتمت وصننم  التابعننة للهيئننة العامننة للبحننوث العلميننة الزراعية/سننورية، المقاسننم السمسننة  ننمال غننر، الحسنن ة، 
% مننن االسننتهالم المننايي، وتننرو  100تعطنن   (A)ري، المعاملنة اوولنن   )مسننتويات( نت ثننالث معننامالت، تضننم  المنشننقة عشنواييةال

ولكنن ننسنبة  Aتنرو  فني نفنو موعند ري المعاملنة   (B)% منن السنعة الحقلينة، والمعاملنة الثانينة80عنند وصنول ربوةنة الترةنة إلن  
 ثننالث معننامالت اسننتسدمت. كننتل  Aوعنند الننري ولكننن ننصنن  كميننة تننرو  أيضننا  فنني نفننو م (C)، والمعاملننة الثالثننة Aمننن  75%

)رقنايق نالسنتي ية نيضناء  اونيض التغطية بالملشو )رقايق نالستي ية سوداء اللون(،  اوسود ندون تغطية، التغطية بالملش للتغطية:
معنننامالت التغطينننة و ري مستلفنننة منننن الننن لمسنننتويات 90 حلنننب الصنننن اللنننون(.  ننندث البحنننث إلننن  تقينننيم اسنننتجابة محصنننول القطنننن، 

 مسنتويات. أظهنرت النتنايع علن  مسنتو  الكامن  والمسفنض نوجنود تغطينة الترةنة بنالملش وةدونن  الُمطبقة، وتحديند االسنتهالم المنايي
 فقند  معامالت التغطينةبالنسبة ل%، أما 5 المعنوية عند مستو   Cو، B المستويين عل   Aللمستو  المايي معنويًا عالياً  ا الري، تفوق

( علن  بنناقي المعننامالت فنني كنن  مننن P<0.005اونننيض تفوقننًا معنويننًا عاليننًا ) بننالملش التغطينة لمعاملننة تفوقنت بريقننة الننري بننالتنقيط
وقد نلغت نسبة التوفير في مياه النري فني معاملنة النري بنالتنقيط المغطن   (،3الري )كغ/م وكفاءة استسدام مياه )كغ/ نكتار( اإلنتاجية

علنن  (% 18، 25املنة الننري بنالتنقيط المغطنن  بنالملش اوسننود مقارنننة مني معاملننة النري بننالتنقيط نندون تغطيننة )بنالملش اونننيض ومع
 . التوالي

 الملش، كفاءة استسدام مياه الري. التغطية ب التنقيط،الري ب: القطن،  مفتاحيةالكلمات ال
 

 المقدمة : 
% مننن 14ومسنناحة اورا نني الزراعيننة المرويننة ال تتعنند   ،ييننة المحنندودةذات المننوارد الما البلنندانيعتبننر القطننر العرةنني السننوري مننن 
الواردات المايينة فني جميني اوحنوات ال تلبني الطلنب و  (،2005)وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، مجموع اورا ي القانلة للزراعة 

ننورية، لمستلنن  اوغننرات  )صننومي  3مليننار م 2.8مننن عجننز يفننو  ، فمننثاًل يعنناني حننوت دجلننة والسننانور (2007)وزارة الننر ي الس 
 ,.Pereira et al) د لإلنتنناا الزراعني فني المننابق الجافننة و نب  الجافنةمحند   عامن  المينناه أن اعتبنار وعلن .  (2010وآخنرون، 

ن نوعية اإلنتناا أساليب اعتمادو جوانب  ب افة  تر يد استسدام المياه في الري  يجب ،(1996 يشن    نأو  تعم  عل  زيادة الغلة وتحس 
  نته حينث أثبتنت ،النري بنالتنقيط ، نم  نته اوسناليبأ منن (. 1986)المنظمنة العرةينة للتنمينة الزراعينة،  أ م مرتكزات السياسة المايية



 2017. حزيران/يونيو 106-119(: 2)4 اجملةل السورية للبحوث الزراعية .عبد اجمليد وآ خرون

    

 

107 

وتسفنيض  نياعات وفواقند ميناه النري ، (Perrier and Salkini,1987) التقنينة فعاليتهنا فني زينادة معندل االسنتفادة منن ميناه النري 
، ممنا يجعن   نته مو عي للترةة في منطقنة انتشنار الجنتورالتربيب م  عل  ال، فالري بالتنقيط يع(Faludi, 2006) % 60ننسبة 

ة المناسبتين للحفاظ عل  قطاع الترةة بالمياه والمواد المغتية بالتوقيت والكمي   وتمد  عة الحقلية المنطقة من الجتور قريبة دومًا من الس  
 Janat  andدت أبحناثك نأ .(Veeraputhiran and Sundarsingh, 2002) والسضنري لجتري مو نين المجموع االتوازن في الن  

Somi (2002).  مقارننة بنالري السنطحي، ونسنبة التنوفير 50اإلنتاجينة ننسنبة  قند زاد فنيأن الري بالتنقيط عل  محصول القطنن %
وقند ظهننرت بعنض التقنيننات التني تعمنن   .%90قيط ن كفنناءة توزيني مينناه النري بننالتنأ% مقارننة بالشننا د السنطحي، و  55-35بالميناه 

 ،(Mulching)كبننر  ننمن قطنناع الترةننة، تعننرث بننالملش أعلنن  تسفننيض ومننني التبسننر مننن سننطح الترةننة واالحتفنناظ بمحتننو  ربوةننة 
(Steinegger and Greving, 2000; Waterer, 2003) ، تغطينة الترةنة بمنواد مستلفنة ببيعينة أو صنناعية كالرقنايق  حيث تتم
ةاتت الدراسات الحديثة عن الملش تتطر  و . (Mbah et al., 2010)بالستي ية المصنوعة من مادة البولي اتيلين مستلفة اولوان ال

الخننتالث ألننوان الملننش ونوعنن  مننن حيننث آليننة االنع نناع الطيفنني علنن  اإل ننعاع الشمسنني وتنن ثير الطينن  اإل ننعاعي المنننع و عنهننا 
 Teasdale, andو ) Orzolek, et al., (2003)  سة عنن ألنوان الملنش المستلفنة،  فقند وجندوت ثير او عة فو  البنفسجية المنع

Abdul-Baki, 1995الملنش اسنتسدام عنند إنتاجينة السينارارتفعنت ، و لبطنيخوان الملش اوزر  أعط  أفض  إنتاجية للبنندورة، ( أ 
ن بالملش بالتنقيط المغطاة الري  معامالت جميي ، وأظهرتاوسود الملش باستسدام علي   ي مما  30%الداكن ننسبة اوزر    ناً تحس 
 كمنا (.Dobbs, 1990) بنالملش، المغطناة غير مي المعامالت مقارنة %37 بمعدل اإلنتاجية في نمو وزيادةال في وملموساً  وا حاً 

 بفضن  الترةنة رارةدرجنة حن لرفعهناوالحشنرات  اومنرات ومنني الضنارة نمنو اوعشنا، منن التسفين  فني أفضنلية اوسنود للملنش نأ
 (.Lamont and  Marr. 1990; Li et al., 1999) للبالستي  ةالمعدني   الساصية

راسات أن التغطية بالملش قد زادت  سرعة اإلنبات في نتور نبات القطن والسرعة في النمو السضري بالمقارنة مي النباتات ني نت الد 
%، 14.8لزيادة في وزن البتور ننسبة وا ،%39ادة في اإلنتاجية ننسبة المزروعة في الترةة غير المغطاة، مما أد  إل  الزي

 Hapeman and)احتفاظ الترةة بالربوةة والحرارة عل  يجاني إللملش ت ثير  كما أو حت أن ،والزيادة في الرةح الصافي

Durham, 2003( )Ramesh, et al.,2006.) 

، مستلفنن معننامالت تغطيننة  مستلفننة مننن الننري ووفننق لمسننتويات 90حلننب الصننن البحننث إلنن  تقيننيم اسننتجابة محصننول القطننن،  يهدد  
الكامن   وتحديند االسنتهالم المناييسنود( أندون تغطية، والتغطية نرقايق من البالستي  ب لوان مستلف  من الملش )ملش انيض، ملنش 

 .والمسفض
   :هطرائقالبحث و مواد 

 :  موقع البحث 
نلهيئة العامة للبحوث ا ، التابعة لمركز بحوث القامشلي،ة بحوث المقاسم السمسةي محط  ف ،2011الموسم الزراعي  خاللنفت البحث 

 نمال  36.5مديننة الحسن ة، علن  خنط عنرت  نمال غنر، كنم  8والتي تقي في حوت السانور علن  بعند  سورية،/العلمية الزراعية
منطقنة االسنتقرار  تقني المحطنة فنيبحنر. م عن مستو  سنطح ال 300 ر  خط غرينتش وةارتفاع  40.75خط االستواء وخط بول 

نن مننم. وسننجلت البيانننات المناخيننة اليوميننة خننالل الموسننم لكنن  مننن  250نوي فيهننا  الثالثننة والتنني ال يتجنناوز معنندل الهطننول المطننري الس 
دد ومطنننار وعنننم، كمينننة ا 2درجنننات الحنننرارة الصنننغر  والعظمننن ، الربوةنننة النسنننبية الصنننغر  والعظمننن ، سنننرعة الريننناح علننن  ارتفننناع 

 . (1)الجدول  ساعات السطوع الشمسي
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 : التجربةتصميم  
ننن ،90 الصنننن  حلنننب ،محصنننول القطنننن زرع  تت التجرةنننة باسنننتسدام تصنننميم و نننو الصنننن  المعتمننند زراعتننن  فننني  نننته المنطقنننة، ونف 

نعت معنامالت النري فني القطني الرييسني ة أمنا القطن، نتوزيي القطي المنشقة العشواييةالكاملة القطاعات  ي المنشنقة فتو نعت حيث تو  
 .الث م ررات( نثاونيض الملشو ، اوسود ندون تغطية، الملشالتغطية ) معامالت
  :كالتالي ري ال مستوياتكانت 

 % من السعة الحقلية.   80% من االستهالم المايي، وترو  عند 100رويت ننسبة    A المعاملة -1
 . A ننفو وقت ري المعاملة ورويت%( 25ننسبة   Aن المعاملةق  مأ)A المعاملة  % من75 رويت ننسبة   Bالمعاملة  -2
 A نننفو وقنت ري المعاملنة وروينت A) للمعاملنةالمقدمنة نص  كمينة النري ) A المعاملة من % 50 رويت ننسبة  Cالمعاملة  -3

 .أيضا 
 :العمليات الزراعية

ن فلحت دت  نب ة النري بنالتنقيط الم وننة منن أنانينب جرةنة، وُمند  مت أرت التأرت التجرةة فالحة متوسطة متعامدة قب  الزراعنة، وُقس 
( GR) بننار، بننول خطننو  الننري 1تعمنن  تحننت  ننغط التني ليتر/سننا،  4ذات منقطننات داخليننة تصننريق المنننقط  (P.E) ننولي ايتيلننين

للترةننة قبنن   اسننتسدمت معنندالت اوسننمدة اسننتنادًا إلنن  التحلينن  الكيميننايي. (1الشنن   ) سننم70خننر   اآلري و الننم البعنند نننين خننط  20
مننن قلبنن  وزارة الزراعننة واإلصننالح الزراعنني، حيننث تمننت إ ننافة السننماد نواسننطة المنصننوح نهننا ة الزراعننة وحسننب التوصننيات السننمادي  

 46وحدة صافية( منن السنوةر فوسنفات ثالثني تركينز   تاركغ/  80الحقن مي مياه الري، وتم إ افة الفوسفور قب  الزراعة بمعدل )
%، علنن  سننت دفعننات لمعنناملتي الننري التنقننيط 46وحنندة صننافية( مننن اليوريننا تركيننز   تنناركغ/  160معنندل )%، وإ ننافة اآلزوت ب

 باستسدام حاقنة السماد الديزترون حيث تحقن مي مياه الري )رية مي سماد، رية ندون سماد(. 
سننم لمعاملننة الننري بننالتنقيط  3 لترةننة علنن  عمننقوعزقننت ا كتار،كغ/ ننن 60ينندويًا بمعنندل نننتار  30/4/2011زرعننت التجرةننة نتنناريخ  

 كمنا سنم، والثالثنة قبن  اإلز نار، 5جراء التفريد عل  عمق إاكتمال اإلنبات، والثانية عند  بعدندون تغطية فقط ولثالث مرات، اوول  
 نبات في المتر المرةي. 10- 8ت عملية التفريد نترم نبات واحد بالجورة، بحيث تحقق تم  
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 تجربة ال. مخطط 1 الشكل
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 لقياسات: ا
  قياسات التربة:

( سننننم إلجننننراء 105-90، 90-75، 75-60، 60-45، 45-30، 30-15، 15-0ُأخننننتت عينننننات مننننن الترةننننة علنننن  أعمننننا  ) 
باسنننتسدام جهننناز الناقلينننة الكهرةايينننة، المنننادة  ECالترةنننة، الناقلينننة الكهرةايينننة للعجيننننة المشنننبعة،  pHالتحاليننن  الكيميايينننة والفيزيايينننة، 

البوتاسنيوم المتناح، كمنا ُأجنري التحلين  المي ناني ي  (،Olsen and Sommers, 1982)الفوسنفور المتناح حسنب بريقنة  العضنوية،
لمعرفة نسبة م ونات الترةة من الرم  والسلت والطين باستسدام بريقنة الهيندرومتر، تنم أخنت القياسنات الهيدروفيزيايينة لموقني الدراسنة 

 السعة الحقلية حجمًا %، المسامية الكلية %. ،3غ/سم ملت الكثافة الحقيقية والظا رية 
 (: قياسات الرطوبة )الميزان المائي 

لقينناع محتننو  الربوةننة الحجمنني للترةننة فنني ندايننة  TROXLER-4300تمننت معننايرة جهنناز التشننتت النتروني)نتننرون نننرو،( بننراز 
نواقنني  ،سننم 105  والتقننابي. وزرعننت اونانيننب بطننول لمسننتويات ربوةننة مستلفننة ورسننم المنحننني البينناني لنن  وحننددت قننيم الميننالموسننم 

سنم منن خنط النري، تمنت متابعنة ودراسنة تغينرات  5معاملة فني المنطقنة الفعالنة النتشنار الربوةنة اوفقني علن  بعند  لك ثالثة أنانيب 
موسنم  خنالل  كن  رينةساعة من  48وةواقي قراءة بعد  ، قب  ك  ريةسم( 15سم )لك  105ربوةة الترةة لك  قطعة تجريبية للعمق 

 النمو.
قراءات الربوةة نين المواعيد المستلفة من خالل الفر  في المحتو  الربوةي الكلي التي يعبر عن كمينة لتَم حسا، الميزان المايي  

 الماء التي استهلكها النبات خالل فترتي القياع بالعالقة :                  
                                                 )2W_1+ P + (W total= M totalET 

totalET(كتار ن/3: االستهالم المايي الكلي خالل فترة القياع )م. 
total M(كتار ن/3:  كمية الري الكلية خالل فترة القياع )م.  

Pن( خالل فترة القياع/3: كمية اومطار الهابلة )م . 
1W(كتار ن/3في نداية فترة القياع )م الحجمية : الربوةة.   
2W(كتار ن/3في نهاية فترة القياع )م الحجمية : الربوةة.               
  قراءات الري : 
ن منايي فني قطنناع المحتنو  النننتح، والمحافظنة علن   -ت جدولنة النري نتعنويض النباتنات ب مينة المينناه التني ينتم فقند ا بعملينة التبسنرتم 

الري نناًء عل  قراءات التتبي الربوةي للترةة والم خوذة من جهناز النتنرون ننرو،، ، وتحديد موعد (2002 وآخرون،رسالن )أالترةة 
سم للمرحلة اوول  من عمر المحصول( منن الزراعنة وحتن  مرحلنة اوز نار حينث تكنون القنيم  45لعمق انتشار الجتور االفترا ي )

نن80% كحنند أدننن  و نني تعننادل A (100 )%26.32ة التنني يبنندأ عننند ا الننري فنني المعاملننة ة للربوةننة الحجمي ننالحدي نن عة % مننن الس 
ننة، ويننتم الحقلي نن % كحنند أعلنن ، أمننا المرحلننة الثانيننة تبنندأ مننن اإلز ننار وحتنن  نهايننة موسننم النمننو  32.9عة الحقليننة إيصننالها إلنن  الس 

بدأ عند ا الري فني ة للربوةة الحجمية التي يفتكون القيم الحدي   ،سم( 75)النضع الفيزيولوجي( حيث انتشار الجتور يص  للعمق  )
مننن كميننة المينناه  %75ولكننن ننسننبة  Aفتننرو  فنني نفننو فتننرة ري المعاملننة  B% كحنند أدننن . أمننا المعاملننة 25.84 نني  Aالمعاملننة 

 . A% من المعاملة  50ننسبة  C، وكتل  يتم ري المعاملة  Aالمقدمة للمعاملة 
 ق العالقات التالية: كري للمعامالت المايية وف وحسبت كمية المياه الالزمة إ افتها
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 (: كتارهـ/3)م IR المقّدمة حساب كمية المياه 
 و ي كمية الماء التي تلبي حاجة النبات الحقيقية وتحسب من خالل العالقة:            

                                        IR =10.H.α (B2-B1) 
 (. كتار ن/3: معام  التحوي  إل  )م10
Hلفعالة )م( ويتغير حسب المرحلة. : عمق الجتور ا 
α (.3: الكثافة الظا رية للترةة )غ/سم 
2B ة. عة الحقلي  وزنًا عند الس   الترةة: الحد اوعل  لربوةة 
1B ة.عة الحقلي  % من الس  80وزنًا عند  : الحد اودن  لربوةة الترةة 

   كتاره/3كغ/ م totalW.U.E كفاءة استخدام المياه الكلية:
 total=Y/ ET totalW.U.Eمعادلة التالية:                     وتحسب بال

Y         ،اإلنتاا )المجموع الثمري( كغ/ ن :totalET كتار. ن/3: االستهالم المايي الكلي م  
 :)كغ/هكتار( )الغلة( يةاإلنتاج

لتحلين    GenStat V5.0ستسدم نرننامع تم القطاث يدويًا، حيث ُأختت من ك  قطعة تجريبية إنتاجية السطو  الوسط  فقط،  وأُ  
 .0.05 مستو  داللةالبيانات إحصاييًا ومقارنة المتوسطات عند 

 : النتائج والمناقشة 
 :الظروف المناخية 
، حينث أغسنطو/وآ، يونينو/أعلن  قيمنة لهمنا فني  نهري تموزودرجات الحرارة قد نلغتا  Aن كمية التبسر من حوت التبسر كالع إ

 منم/ 240، 255م، كما نلغنت كمينة التبسنر بالمتوسنط    25م ، ومعدل درجة الحرارة الصغر     43حرارة العظم  نلغ معدل درجة ال
 11.6،  11.8 يونيننو/وتموز أغسننطو/كبننر مننا يم ننن فنني آ،أفنني  ننتين الشننهرين علنن  التننوالي، وسنناعات السننطوع الشمسنني كانننت 

لنمنو المحصنول منن حينث االسنتهالم المنايي، فن ي  الحرجنةثنر الفتنرات فنالفترة الممتندة ننين  نتين الشنهرين أك، (1الجندول )سنا/يوم، 
 الغلة. في نقص في المحتو  الربوةي اور ي ُيعرت القطن لتساقط البراعم الز رية والجوز، وانسفات

 2011. المعطيات المناخية خالل الموسم 1الجدول 

 العناصر المناخية
 2ك

Jan 

 شباط

Feb 

 آذار

Mar 

 نيسان

Apr 

 أيار

May 

 حزيران

June 

 تموز

July 

 آب

Aug 

 أيلول

Sep 

 1ت

Oct 

 2ت

Nov 

 1ك

Dec 

الرطوبة النسبية الصغرى 

)%( 
54.9 46.4 35 41.2 31.6 20.6 15.7 16.3 20.9 28.6 36 47.7 

الرطوبة النسبية العظمى 

)%( 
85.2 74.6 62.1 64.8 55.9 36.7 34.1 36.4 42.2 58.7 85 81.4 

 6.5 8 18.6 27.6 32.1 34 30 22.4 17.5 12.7 8.2 6.8 معدل درجة الحرارة )ْم(

 صغرىالمعدل درجة حرارة 

 )ْم(
0.3 1.8 4.1 10.1 14.3 21.5 24.9 22.5 17.9 9.6 1 0.4- 

عظمى المعدل درجة حرارة 

 )ْم(
13.3 14.7 21.3 24.8 30.6 38.4 42.8 41.6 37.2 27.6 15 13.4 

السطوع الشمسي )سا/ 

 يوم(
4.2 4.6 6.6 4.3 9.2 11.4 11.8 11.6 10 7.1 4.4 6.4 

التبخر األعظمي حوض 

 )مم( Aكالس 
18.2 37.3 81.6 82.5 131 231.1 254.7 240.5 148 81.5 29.2 16.8 

 المصدر: محطة رصد المقاسم الخمسة في القامشلي.
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  :التربة وماء الري خصائص 
(، أن ترةة الموقي بينية، حيث تراوحت نسبة الطين ننين 2الجدول )في كما  و مو ح أظهرت نتايع التحلي  الكيميايي والفيزيايي  

% والكثافنننة الظا رينننة  33.9 – 31.3% فننني الطبقنننة السنننفلية، وتراوحنننت السنننعة الحقلينننة ننننين  56% فننني الطبقنننة السنننطحية و 52
، ولننم تتعنند  الناقليننة متعادلننة pH، ودرجننة حمو ننة الترةننة 3غ/سننم 2.66، والكثافننة الحقيقيننة لننم تتعنند  3غ/سننم 1.22 – 1.18

، المنننادة 3.17سنننم حينننث نلنننغ  15-0منز/م، عننندا العمنننق سنننديسي 2.24فننني كافنننة أعمنننا  الترةنننة  Ecالكهرةايينننة للعجيننننة المشنننبعة 
 العضوية منسفضة بساصة القطاع اوسف  من الترةة.

 . الخصائص الهيدروفيزيائية والكيميائيّة لتربة محطة بحوث المقاسم الخمسة 2الجدول 

 عمق التربة                              

 )سم(                    الخصائص 

          الفيزيائية والكيميائية

0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90 90-105 

 1.2 1.2 1.21 1.22 1.17 1.22 1.18 ( 3الكثافة الظاهرية )غ/سم

 2.63 2.64 2.64 2.64 2.66 2.65 2.63 (3)غ/سم الكثافة الحقيقية

 54 55 53 54 56 54 55 الكلية )%(  المسامية

 31.4 31.4 31.3 31.5 31.8 33.9 33 )%( السعة الحقلية حجما

 16.9 16.9 16.8 17 16.4 18.2 17.7 نقطة الذبول حجما )%(

 20 26 20 22 22 20 16 )%( رمل

 24 22 26 26 30 30 32 )%( سلت

 56 52 54 52 48 50 52 (%) طين

PH 7.25 7.38 7.4 7.2 7.4 7.5 7.35 

Ec (dS/m) 3.17 2.24 1.83 1.37 1.7 2.06 1.49 

3CaCO 17.64 16.85 17.24 16.07 19.6 19.6 19.2 

K (ppm) 420 360 410 280 310 327 207 

P (ppm)  7.35 7.21 5.3 1.84 2.11 2.28 0.56 

OM (%)  0.78 0.78 0.78 0.65 0.92 0.39 0.39 

 تهالك المائي:االس
، فقد نلغ االستهالم المايي في بريقة الري بالتنقيط للمحصول تبعا  لمستويات الري المطبقة في ك  معاملة االستهالم الماييتباين 

 B (9096 في المعاملةنلغ  يوم في حين 144( خالل فترة نمو المحصول التي نلغ كتار ن/3م 11360)  A للمعاملةندون تغطية 
 كتار ننن/3م 79ريننة، وةلننغ االسننتهالم المننايي اليننومي الوسننطي  23، واحتاجننت إلنن   C للمعاملننة (كتار ننن/3م 6226)و، (كتار ننن/3م

% منن مجمن  االسنتهالم المنايي الكلني 39الجوز أكثر اوبوار استهالكًا للماء حيث      نسنبة  تقريبًا، وكان بور اإلز ار وتَش  
 (. كتار ن/3م 4370)

( خننالل فتننرة نمننو كتار ننن/3م 9100)  Aم المننايي فنني بريقننة الننري بننالتنقيط المغطنن  بننالملش اونننيض للمعاملننةنينمننا نلننغ االسننتهال
(، واحتاجنت إلن  كتار نن/3م 5172)  Cفني المعاملنة، و (كتار نن/3م 7130)  Bفني المعاملنة وةلغنت ،ينوم 134المحصول التي نلنغ 
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تقريبننًا، وكننان بننور النضننع أكثننر اوبننوار اسننتهالكًا للمنناء حيننث  نن    فنني اليننوم   تننار /3م 68 وةاسننتهالم مننايي وسننطي ريننة،  17
 ( . كتار ن/3م 4930% من مجم  االستهالم المايي الكلي )54نسبة 

( خنالل فتنرة كتار نن/3م 9608) Aنلنغ االسنتهالم المنايي الكلني  للمعاملنة  فقد أما في بريقة الري بالتنقيط المغط  بالملش اوسود 
، واحتاجننت Cمعاملنة لل (كتار نن/3م 5416)و،  Bمعاملنة لل( كتار نن/3م 7526ينوم، فني حنين نلنغ ) 134ي نلنغ نمنو المحصنول النت

تقريبًا، وكان بور النضنع أيضنًا أكثنر اوبنوار اسنتهالكًا للمناء   تار /3م 72رية، وةلغ االستهالم المايي اليومي الوسطي  18إل  
سنتهالم المنايي العنالي لطنور ويعود السبب فني اال ن(، تار /3م 5043الكلي )% من مجم  االستهالم المايي 53حيث      نسبة 

د ننندوره الننتي يحنند   ،النضنع  فنني مجمنن  معننامالت الننري بننالتنقيط المغطن  والغيننر مغطنن  النن  أ ميننة المينناه فني تشنن   الجننوز ونضننج 
منن مجمن  علن  نسنبة أ   النضنع بنور  ن   مني او نارة الن  أنن  فني معناملتي التغطينة بنالملش اوننيض واوسنود  ،إنتاجية المحصول

ن ،بالمقارننة مني المعاملنة الغينر مغطناة االستهالم المنايي الكلني  بنورمراحن  النمنو فني النبنات فني سنرعة إلن   ذلن  بب فنيويعنود الس 
فنق مني نتننايع و نتا منا يتوا ،اإلنبنات والنمنو والندخول المب نر فنني اإلز نار وتشن   الجنوز اومنر الننتي سنمح للنبنات بفتنرة كافينة للنضننع

فني دخنول المحصنول بشنن   أب نر فني مراحنن  نمنوه وإعطناء فتننرة  دت علن  دور التغطينة بننالملش( التني أك نن2010خنرون، آ)أرسنالن و 
 (.3و 2او  ال ) جيدة في االستفادة من اإلمداد الربوةي في منطقة انتشاره الجتري 

  

 
 

 

 2011موسم للة وفق أطوار نمو المحصول، . االستهالك المائي الكلي لمستويات الري المختلف2 الشكل
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 وفق معامالت الري المختلفة كتارهـ/3. االستهالك المائي الشهري والتراكمي م3الشكل 

 :        Kcمعامل المحصول 
 ET0/ET   KC ويحسب من العالقة :                                

ET  رة النمو المحددة. للمحصول خالل فت كتار ن/3: االستهالم المايي م 
ET0  : التبسر اوعظمي المم ن 
قيمنة المعامن  البيولنوجي للمحصنول تبعنًا للمراحن  الفينولوجيننة المستلفنة نهندث حسنا، االسنتهالم المنايي فني منطقنة مشننانهة  حسنبت

لملش اونننيض لمستلنن  منن حيننث الظننروث المناخيننة، وةلغننت باالعتمنناد علنن  العالقننة السنابقة، فنني معاملننة الننري بننالتنقيط المغطنن  بننا
، وفني معاملنة ( عل  التنوالي0.89-0.69-0.49-0.91)، Aكالع  –ايفانوث  –نالني كر يدل  –العالقات المستعملة،  ننمان 

-0.90-1.19الغيننر مغطنناة ) بننالتنقيط، أمننا معاملننة الننري (1.08-0.57-0.81-1.07) الننري بننالتنقيط المغطنن  بننالملش اوسننود
ولنوح  وجنود تقنار، فني قنيم معامن  المحصنول فني العالقتنين ننمنان، وكنالع  ،(6و ،5، 4او  ال ) التوالي، عل  (0.64-1.21

A قيمكما لوح  ب ن  ،الري المستلفة معامالت، في Kc   تنسفض في نداينة الموسنم، وترتفني فني بنور اإلز نار وتَشن   الجنوز، وذلن
 ,.Allan et alض مرة أخر  في نهاية موسم النمو و تا ما أكد علين  الزدياد االستهالم المايي للنبات في  ته الفترة، لتعود وتنسف
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فني أن معامنن  المحصنول كننان مننسفض خننالل مراحن  نمننو النبننات اوولن  ثننم ارتفني ليصنن  إلن  القمننة فني أبننواره )اإلز ننار  ((1998
 انسفض في نهاية اوبوار.( و وتَش   الجوز

 
 % 100لة التغطية بالملش األبيض عند مستوى الري لمحصول القطن لمعام Kcمعامل المحصول  .4الشكل 

 
 %100لمحصول القطن لمعاملة التغطية بالملش األسود عند مستوى الري  Kcمعامل المحصول . 5الشكل 

 
 %100لمحصول القطن لمعاملة بدون تغطية عند مستوى الري  Kcمعامل المحصول .  6الشكل 
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 عامالت المدروسة:عالقة المردود باالستهالك المائي للم

 باإلنتاجينة  A مسنتو  النري  النري، حينث تفنو   مسنتويات ننين( P<0.001)وجنود فنرو  معنوينة عالينة ( 3نتنايع الجندول ) تظهنر 
 وكاننننت الزينننادة فننني إنتاجينننةعلننن  التنننوالي، ، كتار( كغ/ نننن6409 ،4228 ،1572) Cو B مسنننتويي النننري  تفوقنننًا معنوينننًا عالينننًا علننن 

، نجند أن حندةري علن   مسنتو  . وعنند مقارننة كن  عل  التنوالي Cو  B مستويي الري  (%، بالمقارنة مي34 ،75) A  مستو  الري 
بشنن   معنننوي عننند  Cو  B الننري  مسننتويي قنند تفوقننت علنن  ةمعاملننة مننن المعننامالت المغطنناة والغيننر مغطننافنني كنن   A مسننتو  الننري 

وةلغننت فنني معاملننة ، علنن  التننوالي (%81، 27إلنتاجيننة )نسننبة الزيننادة فنني ا المعاملننة الغيننر مغطنناة  %، حيننث نلغننت فنني5مسننتو  
، و نتا علن  التنوالي(% 76، 38نسنبة الزينادة ) نلغنتبنالملش اوننيض  معاملنة التغطينةفي و (%، 77، 35بالملش اوسود )التغطية 

 .(2010)عبد المجيد وآخرون، نتايع  يتوافق ميما 
، حيث تفوقت معاملنة التغطينة بنالملش اوننيض (P<0.001)وية عالية لوح  وجود فرو  معن ،عل  مستو  معامالت التغطية أما 
، علننن  التنننوالي  تننناركغ/  (3586، 4006) والغينننر مغطننناة التغطينننة بنننالملش اوسنننود معننناملتي ، علننن  كننن  منننن تننناركغ/  (4472)

(%، نينمنا 10) الغينر مغطناة المعاملنة الملش اوسود عن لمعاملة زيادةالكما كانت نسبة عل  التوالي،  ،(%20، 10وةنسبة زيادة )
 عنند مسنتو  الري ومعنامالت التغطينة، فنالفرو  معنوينة  مستوياتفي التفاع  نين  (P<0.027متوسطة )كانت  نام فرو  معنوية 

 ةمن قب ، نينما الفنرو  ظا رين اإل ارةكما تمت  ،وةدون تغطية التغطية )ملش أسود، ملش أنيض( معامالت% لك  من 100الري 
عنند  معنوينة كاننت الفنرو   ، فني حنينوةندون تغطينة التغطية )ملنش أسنود، ملنش أننيض( معامالت % لك  من75الري  عند مستو  

معنناملتي التغطيننة بننالملش اونننيض    منننًا حيننث تفوقننت كننالوظهننر  نننا دور التغطيننة جلي نن ،اوقنن  المسننتو   أي ،%50الننري  مسننتو  
  .المسفضااليجاني للتغطية في ظروث الري  اوثر و تا ما يدل عل  ،معاملة ندون تغطيةالواوسود عل  

 .2011للموسم   التغطيةوفق مستويات الري ومعامالت  كتار. إنتاجية القطن كغ/هـ3الجدول 

 بدون تغطية التغطية بالملش األسود التغطية بالملش األبيض irمتوسط 

معامالت  التغطية            

t 

 irمستويات الري   

6409 7195 6411 5622 A 

4228 4475 4121 4088 B 

1572 1746 1488 1047 C 

  tمتوسط  3586 4006 4472 4069.7

ir =416.1, t=280.8, t*ir=505.4 0.05LSD 

ir < .001, t < .001, t*ir=0.027 Probability 

6.8 CV% 

 :3كفاءة استخدام مياه الري كغ/م
 ق  مما لو لم يستسدم التغطيةأعند استسدام التغطية بالملش اونيض واوسود النتايع أن االستهالم المايي لمحصول القطن  تظهر

مغطاة، و تا انع و أيضًا عل  كفاءة استسدام مياه غير الن إنتاجية معاملتي التغطية أعل  من إنتاجية المعاملة وأ)ندون تغطية( 
نيض، ملش أسود( أعل  مقارنة مي المعاملة أة)ملش (، حيث نلغت كفاءة استسدام مياه الري في معاملتي التغطي7الش   )الري 

لوح  وجود فرو  معنوية عالية ( 4، ومن خالل معطيات الجدول )عل  التوالي ،3( كغ/م0.79،0.67،0.49ندون تغطية )
(P<0.001) الري ومعامالت التغطية، نينما كانت غير معنوية  مستوياتل بالنسبة(P<0.061) ،عل  مستو  التفاع  نينهما 

(% 60، 17ةلغت نسبة الزيادة )، و تفوقًا معنويًا عالياً  Cو B في كفاءة استسدامها لمياه الري عل  Aمعاملة الري  تتفوق حيث
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يتوافق مي   تا ماو   ،C المستو  عن  (%52) ننسبة B المستو  المايي ، نينما زادت كفاءة استسدام مياه الري فيعل  التوالي
 .,et al Ramesh., )2006)و  (2010)نتايع أرسالن وآخرون، 

بنالملش أما عل  مستو  معامالت التغطية فقد تفوقت التغطية بنالملش اوننيض ب فناءة اسنتسدامها لميناه النري علن  كن  منن التغطينة 
طيننة معاملننة التغ ، وتفوقننتعلنن  التننوالي(% 36، 15فوقننًا معنويننًا عاليننًا، حيننث نلغننت نسننبة الزيننادة )ومعاملننة عنندم التغطيننة ت، اوسننود

 .(%25نزيادة قدر ا ) مغطاةال غير معاملةالبالملش اوسود عل  
 التغطية.وفق مستويات الري ومعامالت لمحصول القطن  3. كفاءة استخدام مياه الري كغ/م7الشكل

 
 ومعامالت التغطية.وفق مستويات الري للقطن  3كفاءة استخدام مياه الري كغ/م. 4الجدول 

  ir متوسط 
ى بالملش التنقيط المغط

 األبيض

التنقيط المغطى بالملش 

 األسود
 التنقيط بدون تغطية

 معامالت                     

 tالتغطية                       

 irمستويات الري     

0.6511 0.7900 0.6667 0.4967 A 

0.5411 0.6267 0.5467 0.4500 B 

0.2589 0.3367 0.2733 0.1667 C 

 tمتوسط  0.3711 0.4956 0.5844 

ir =0.03583, t=0.06402, t*ir=0.07129 0.05LSD 

ir < .001, t < .001, t*ir=0.061 Probability 

7.2 CV% 

 :االستنتاجات

 25ندون تغطية معاملة الالمغط  بالملش اونيض مقارنة مي  للمعاملةالتوفير في مياه الري في معاملة الري الكام  نلغت نسبة 
وعند  ما في الري المسفضأ%، 18 ندون تغطيةبالملش اوسود مي معاملة التغطية معاملة  عند مقارنة ة ته النسب نلغت%، نينما 
فكانت نسبة التوفير في مياه الري بمقارنة معاملة الملش اونيض والملش اوسود  الكلي ( من االستهالم المايي%75) مستو  الري 
( من االستهالم المايي فكانت نسبة التوفير %50. نينما في الري المسفض )لتواليعل  ا% 21%، 28 ندون تغطيةمي المعاملة 

و تا يدل عل   عل  التوالي، %15%،20 ندون تغطيةفي مياه الري بمقارنة معاملة الملش اونيض والملش اوسود مي المعاملة 
مما  التوفير بمياه الري ة ومني تبسر المياه  وةالتالي لسطح الترةة في حف  ربوةة الترةألوانها أ مية التغطية بالملش عل  اختالث 

وجود تفو  الملش ذو اللون اونيض عل  الملش  ، مييسفض من اوستهالم المايي للمحصول ويجعل  متاحا  لحاجة النبات
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 اوسود. 
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Abstract 
Drip irrigation is the best method for increasing cotton yield. A field experiment was implemented 

during 2011 season, at the Research Station of AL- Hasaka Agricultural Research Centre, General 

Commission for Scientific Agricultural Research Center (GCSAR)/Syria, using randomized 

complete block design arranged in split plots. Three levels of irrigation were used: The first 

treatment (A) is to add 100% of water requirement, when the soil moisture is 80% of field capacity, 

the treatment (B) is to be irrigated with 75% of the water requirement, and the treatment (C) is to be 

irrigated with half amount of (A). Also three methods of soil coverage were adopted, without 

mulching, cover with black plastic, and white film cover as mulch, with three replicates. The goal of 

study was to evaluate the response of cotton variety Aleppo 90, to different levels of drip irrigation, 

and different soil mulching, and to determine water requirement. The results showed a high 

significant superiority (P<0.005) of treatment (A) compared to (B) and (C) treatments, while 

according to mulching levels; the white plastic mulch surpassed the other treatments. The saving 

percentage of water in drip irrigation with white, and black plastic films were (25, and 18)%  

respectively, compared with drip irrigation without cover. 

Keywords: Cotton, Drip irrigation, Mulch, Water use efficiency.        
 

 

 


